
ידיד יקר, שלומות לך !       
                                                                                                    

אנו החתומים מטה, תושבי וחברי בית-השיטה, התארגנו כעמותה רשומה השמה לפניה כיעודה את שיקומו 
של "בית-התרבות" המיתולוגי, להחזירו לימי תפארתו כאולם הספורט של הקהילה. 

אנו רואים עצמנו כמייצגי כלל החברים והתושבים המתגבשים יחדיו להשיב עטרה ליושנה. 

כידוע חוותה בית-השיטה שנים ארוכות של התמודדות עם משבר כלכלי וחבלי שינוי חברתי. 
בשנים האחרונות - ולא במעט בזכות קליטת השכונה הקהילתית וחזרה של בנים רבים - חווה הקהילה שלנו צמיחה מחודשת 

ומרשימה.  תוצאתה של צמיחה זו היא גידול דרמטי במספר הילדים ובני הנוער עד לכדי חברת הילדים הגדולה בין יישובי 
המועצה האזורית גלבוע (למעט גן-נר). כמו בימים הטובים ההם!

בית-התרבות, פרי תכנונו של חברינו המנוח שמואל ביקלס בשנות החמישים של המאה הקודמת, 
אשר ידע ימי חג ומועד ופעילות ספורטיבית לתפארה, כמו מבקש לשוב ולשמש לקהילתנו הפורחת כמרכז ספורט 

פעיל למאות ילדינו. 

בחרנו למקד את פעילותנו בשיקומו של אולם הספורט מתוך ראיית הצורך ההולך ומתעצם לתת מענה לפעילות ספורטיבית 
של משחקי הכדור תחת גג ואולם סגור לאוכלוסייה התוססת של ילדינו ובנינו. 

די לראות את עשרות הילדים המציפים את המגרשים הפתוחים כדי להשתכנע כמה חיוני ודחוף המענה הזה. 
ואחרון שהוא בעצם ראשון - למרות עליבותו במצבו היום, בית התרבות העומד הינו, לדעת מומחים רבים, 

בגדר "פנינה אדריכלית" המחייבת שיפוץ ושימור. הפיכתו לאולם ספורט פעיל תגשים גם מטרה זו.
  

שיקום בית התרבות והפיכתו לאולם ספורט מודרני, יחייב השקעה ניכרת בשיפוץ המבנה על קירותיו וגגו, 
וכן הסדרת משטח הרצפה שעלותה המשוערת תיסוב סביב מאות אלפי שקלים. 

מתוך שאנחנו מודעים למצוקה התקציבית שעמה מתמודדת הקהילה בחרנו לפנות לסייע בידינו לכל מי שבית-השיטה 
ועתידה יקרים לו, הן מבין תושביה וחבריה והן מבין ידידיה בישראל ואף מעבר לים.

     
פנייה זו כמוה כפנייה אישית לכל ידידי הבית לתרום איש כמידת יכולתו. 

נשמח לכל עצה ומענה שיגיע אלינו ונודה לשורת התורמים והמתנדבים להושיט ידם לעזרתנו.

כתובתנו לתקשורת הינה: עמותת "השיטה צומחת שוב" (ע.ר. 580630903) קיבוץ בית השיטה.
www.hashita-zomahat.com/project :למידע נוסף על הפרויקט

את התרומה ניתן לבצע באמצעות:
העברה בנקאית:

חשבון מספר 491547
בסניף 474 עפולה. בנק מזרחי טפחות.

באמצעות צ'ק לפקודת "השיטה צומחת שוב" 
(למסור בהנהלת חשבונות של הקיבוץ או לשלוח בדואר)

                      www.hashita-zomahat.com  :דרך הקישור הבא PayPal באמצעות
 

ובאנו על החתום: צוות העמותה - 
סמדר המאירי, לירן גרינבאום, סיגל שרגא, 

צור אדר, תמיר פלג, אלמוג אמיר, אבנר זמיר, יאיר גל.

השיטה צומחת שוב (ע“ר)
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